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اداره كل نوسازي مدارس  ........................مورخ  .....................شرايط عمومي پيمان، عطف به دعوتنامه شماره  28به استناد ماده 

......................  به شماره قرارداد ......................................................................................................... پروژه  زمينمازندران جلسه تحويل 

ر آغاز مي گردد، د ..................................................................طرح   ○استاني  ○عتبارات ملي كه از محل ا .....................................مورخ  

به ل تشکيل و زمين پروژه فوق الذكر با حضور امضاء كنندگان ذي ......................ساعت  .......................مورخ  ........................... روز

 . پيمانکار تحويل گرديد

 :نماينده آموزش و پرورش تائيد مي نمايد

ها و متن مجوز صادره صراحتًا و پاسخ استعالم دهياقدام گرد صالحيذ يياجرا يو دستگاه ها ربطينسبت به اخذ استعالم از مراجع ذ -1

 پروژه بال اشکال است. يو اجرا يآموزش و پرورش بر آن قطع تيموصوف بال معارض بوده و مالک نيزم كهد داللت دار

، يشورا، شهرداري توسط صورتجلسه واگذار○ صلح نامه ○ ي اقرار نامه ثبت○  تيسند مالک ○ بنچاق)  يمورد نظر دارا نيزم -2

 يدارا نيف و همچنمستند و مثبت تصر   ...................................................................○ مدارک  ريسا○  نيريخ نهادها،ساير  ،يبخشدار

 باشد. يمي بر اساس صورتجلسات واگذار ،متناسب با آن ايو  يآموزش يكاربر

 توسط آموزش و پرورش، ..............................  خيتار.............................  به شمارهپروژه  ○ي پروانه ساختمان ○ بر و كف احداث و مجوز -3

 شده است. افتيرد .................................................................................................................... از

و ارائه  هيبه ته باشد، آموزش و پرورش متعهد صالحياز مراجع ذ ي ديگريبه كسب مجوز قانون ازيكه جهت احداث پروژه ن يدرصورت -4

 .باشد يماعالمي از سوي اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس  مدت آن ظرف

، رفع آن بر عهده آموزش و 1موارد مذكور در بند  ژهيوه ب ،صورتجلسه نيموضوع ا نيدر صورت بروز هر گونه مشکل درخصوص زم -5

 ييموارد در محاكم قضا نگونهيع در قبال آن باشد، هرگونه اقدام در قبال ادفا ايو  يو چنانچه رفع موانع مستلزم طرح دعو بوده پرورش

 موارد نيدر ا يتيگونه مسئول چيمدارس ه يو اداره كل نوساز استبرعهده آموزش و پرورش  ،يخوانده دعو ايخواهان و  يهابا سمت

مازندران با اداره كل آموزش و پرورش  ،اسناد فوق عدم صح تاز  يجبران هرگونه خسارت وارده ناش تيداشت. در ضمن مسئول نخواهد

 است. ...................................................... آموزش و پرورشو 

 مانيپ يعموم طيطبق شرا ستيباميبوده و  كارگاهموظف به حفظ و حراست از همچنين پيمانکار از لحظه امضاء اين صورتجلسه، 

 .دياقدام نما يياجرا اتيعمل كارگاه و شروع زينسبت به تجه
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 )تحويل گيرنده(

 

 

 

 

 امضاء و مهر:

 

 :نماينده اداره آموزش و پرورش

 )تحويل دهنده(

 

 

 

 

 امضاء و مهر:

 رناظر:س :ناظر 

 

 واحد شناسنامه فني :

 شده است ثبت  زمينشناسنامه 

 مديريت پروژه:

 شده است ثبت  پروژه در سامانه

 

 :و پيمان( رسيدگينماينده كارفرما )

 صورتجلسه تحویل زمین
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 ( شود يعالمت گذار يو مصنوع يعيعوارض طب و ذكر يكروكدر  نهاي اطراف، دسترسي ها و خيابانيابعاد زمكروكي زمين: ) 
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